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Rast de Maupas, geneesheer te Lyon, vraagt in een brief aan de Jussieu, professor 
in de botanie te Parijs en lid van de Société Royale de Médecine, zijn steun voor 
de aanvraag van apotheker Lanoix uit Lyon tot het verkrijgen van een privilege 
voor de verkoop van zijn siroop tegen de wormen. 

Het dossier Lanoix, dat gelukkig bewaard is gebleven in de archieven 
van de Académie de Médecine te Parijs, laat ons toe een beeld te geven van de 
merkwaardige geschiedenis van deze goedkeuring. 

Ten einde de verspreiding en gebruik van de «geheime remedies» in 
Frankrijk aan banden te leggen, richtte Lodewijk XVI in 1776 de «Commission 
royale pour l'examen des remèdes particuliers» op. De leden van de commissie 
werden gekozen uit de Société Royale de Médecine. Men begrijpt dus de reden 
waarom Rast de Maupas zijn vriend de Jussieu om steun verzoekt. 

In 1778 stichtten de apothekers Lanoix en Macors samen met een zeke
re Greth met onbekend beroep, een vennootschap voor de verkoop van een 
door Greth samengestelde siroop tegen wormen op basis van carolline (een zee
wier uit Corsica). De apothekers noemen zich de uitvinders van de remedie en 
zullen volgens het contract een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een 
privilege voor de verkoop ervan in het koninkrijk. 

Lanoix gaat op 8 april naar Parijs met vier aanbevelingsbrieven op zak 
en een halve kilogram coralline voor de leden van de Commission et ontmoet er 
de Jussieu. 

Op 10 mei vergadert de commissie en besluit noch een goedkeuring, 
noch een privilege toe te kennen omdat het coralline geen nieuw geneesmiddel 
is. Greth die inzag dat zijn siroop niet zou kunnen verkocht worden, besluit de 
vennootschap te verlaten om zelf zijn uitvinding te valoriseren. 

In 1781 verkrijgt hij reeds de goedkeuring van de decaan van de facul
teit geneeskunde van Genève. Hij richt zich met dit getuigschrift tot de «Commis
sion» te Parijs, maar slaagt er niet in een goedkeuring te verkrijgen. 

In 1786 doet hij opnieuw zijn aanvraag en ditmaal krijgt hij de goed
keuring maar nog geen privilege. Nog niet tevreden richt hij zich in 1788 rechtst
reeks tot de minister Devilledeuil die zijn aanvraag doorstuurt naar de Commis
sion. 
Het antwoord is er nooit gekomen gezien de omstandigheden in 1789! 
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